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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 
Secţiunea 1    - Titlul proiectului de act normativ   

Hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 869/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie. 

 
 

Secţiunea a 2 - a       Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale: 

 

Conform prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 
1440/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate în 
subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie este instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri şi este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

In prezent, O.P.S.P.I. are un număr de 58 de posturi, prevăzute în H.G. nr. 
853/2010 pentru modificarea H.G. nr. 869/2001 privind organizarea si 
functionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

Personalul O.P.S.P.I. îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de 
muncă, conform legislatiei in vigoare, specifice instituţiilor finanţate de la 
bugetul de stat. 

Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind 
aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, 
prevederile art. II din H.G. nr. 798/2011 pentru modificarea si completarea H.G. 
nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru 
Implementarera Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, 
Agentia pentru Implementarera Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi 
Mici si Mijlocii va prelua de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
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Industrie un numar de 5 posturi si bugetul aferent acestora. 
In aceste conditii este necesara modificarea corespunzatoare a Hotararii 
Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului 
Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. Precizam ca,pentru anul 2012 
in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei, aprobat de ordonatorul principal 
de credite, bugetarea cheltuielilor de personal s-a efectuat pentru un numar de 53 
de posturi. 
 
2. Schimbări  
preconizate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alte informatii: 

         

 
Prezenta hotarare urmeaza sa reglementeze reducerea 
numarului de posturi ale Oficiului Participatiilor Statului 
si Privatizarii in Industrie, de la 58 la 53 de posturi ca 
urmare a preluarii acestora de catre Agentia pentru 
Implementarera Proiectelor si Programelor pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii. 
Pentru flexibilizarea activitatii se propune ca, in cadrul 
masurilor de reorganizare si restructurare a institutiei, sa 
se reduca numarul de adjuncti ai sefului Oficiului de la 2 
la un singur adjunct. 
Se propune si adaptarea corespunzatoare a prevederilor 
Hotararii Guvernului nr. 869/2001 prin inlocuirea 
sintagmei „director general” cu aceea de „director” astfel 
cum se regaseste aceasta in actuala organigrama a 
Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in 
Industrie.  
Se propune ca masurile de restructurare si reorganizare a 
activitatii Oficiului sa se declanseze intr-un termen de 45 
de zile de data intrarii in vigoare a prezentei hotararii, 
respectandu-se astfel termenele prevazute de legislatia in 
domeniul muncii si protectiei sociale. 
 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a                                                              

Impactul socio-economic al actului normativ 
1. Impactul macroeconomic              Actul normativ nu se refera la acest 

subiect 
1.1. Impactul asupra mediului 
concurential si domeniului 
ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se refera la acest 
subiect 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri                                      

Actul normativ nu se refera la acest 
subiect 

3. Impactul social                     Actul normativ nu se refera la acest 
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subiect 
4. Impactul asupra mediului (***)       Nu este cazul 
5. Alte informaţii                     Nu este cazul 
  
Secţiunea a 4-a                                                              

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  
                                                                                                               - mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 
ani 

                                  1. 2.     3. 4.  5. 6.     7.
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:                      
a)  buget de stat, din acesta:      
 i) impozit pe profit                   
 ii) impozit pe venit                  
b) bugete locale:                       
  i) impozit pe profit                  
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:        
  i) contribuţii de asigurări        

Nu este 
cazul 

     

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare,     
 plus/minus, din care:               
a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal           
 (ii) bunuri şi servicii                
b) bugete locale:                       
 (i) cheltuieli de personal          
 (ii) bunuri şi servicii                
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:          
(i) cheltuieli de personal           
(ii) bunuri şi servicii                 

Nu este 
cazul 

     

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:    
 a) buget de stat                         
b) bugete locale                

Nu este 
cazul 

     

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare                

Nu este cazul 
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5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea  
veniturilor bugetare                  

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea  modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                       

Nu este cazul 

7. Alte informaţii             Nu este cazul 
 

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare           
1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Actul normativ nu se refera la acest 
subiect 

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare 

Actul normativ nu se refera la acest 
subiect 

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene si alte documente    

Actul normativ nu se refera la acest 
subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente                     

Actul normativ nu se refera la acest 
subiect 

6. Alte informaţii                     Nu e cazul 
 

Secţiunea a 6-a                                                             

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  
1. Informaţii privind procesul de          
 consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de             
 cercetare şi alte organisme implicate  

Actul normativ nu se referă la acest 
subiect 

2. Fundamentarea alegerii  
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ             

Actul normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Consultările organizate cu Actul normativ nu se referă la acest 
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autorităţile administraţiei publice  
locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative         

subiect  

 

 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor                         
interministeriale permanente           

Actul normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Informaţii privind avizarea de          
către:                                                     

 a)  Consiliul Legislativ                        
 b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării                                      
 c)   Consiliul Economic şi Social        
 d)   Consiliul Concurenţei                   
 e)   Curtea de Conturi                   

Proiectul de hotarare se avizeaza de catre 
Consiliul Legislativ. 

 

6. Alte informaţii                     Nu e cazul  

Secţiunea a 7-a                                                              

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Având în vedere prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, informarea asupra 
Proiectului de hotarare a Guvernului se va 
realiza prin publicare pe site-ul 
Ministerului Economiei 

2. Informarea societăţii civile cu  
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii 
şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice            

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Alte informaţii                     Nu este cazul 
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Secţiunea a 8-a     Măsuri de implementare                                                       
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea  
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                     Nu este cazul 

 
Faţă de cele menţionate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 
republicatã, si avand in vedere art. II, alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 
798/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 65/2009 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si 
Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, s-a elaborat prezentul proiect de 
hotărâre a Guvernului  pe care vă rugăm să îl adoptaţi. 
  

 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI 

 ŞI MEDIULUI DEAFACERI 
 

Ministru, 

Lucian Nicolae BODE 
 

Avizat favorabil, 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 

Ministru, 
Cătălin Marian PREDOIU 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  
 

Ministru, 
Bogdan Alexandru DRAGOI 

 


